חוק הפנסיה חייב להבטיח רצ של זכויות
פנסיוניות לעובדי ולעובדות
דוב פלג

בכנסת מונחות כיו כמה הצעות להנהגת פנסיה חובה בישראל .מטרת
ההצעות היא להבטיח מקור הכנסה חודשי קבוע לכל העובדי והעובדות
בישראל לתקופה שאחרי הפרישה מעבודה .כיו ,בהעדר חוק פנסיה חובה,
לבער  50%מכוח העבודה האזרחי אי סידור פנסיה כלשהו.
אחת הבעיות שחוק הפנסיה צרי לטפל בה היא הבטחת רצ הזכויות
הפנסיוניות של עובדי ועובדות המפסיקי לעבוד לתקופות קצרות או
ממושכות במהל תקופת התעסוקה ,א בגלל לידה ,אבטלה או הצור
לטפל בבני משפחה תלויי .ההפסקות בתעסוקה מביאות להפסקה זמנית
או ממושכת של ההפרשות לפנסיה .בשיטת הפנסיה "זכויות לפי הפרשות"
) ,(defined contributionהנהוגה בקרנות החדשות שנפתחו בישראל מאז ,1995
רמת הקצבה החודשית בעת הפרישה נקבעת לפי סכו כל ההפרשות
לפנסיה ששולמו בשנות התעסוקה .כל חודש שחסרה בו הפרשה לפנסיה
מקטי את רמת הפנסיה שתושג בעת הפרישה .לפיכ ,כל הפסקה ברצ
התשלומי לביטוח הפנסיוני פוגעת ברמת הפנסיה של העובד/ת.
כיו אי מנגנו להבטיח את רצ הזכויות הפנסיוניות; כתוצאה מכ ,ג
עובדי שיש לה סידור פנסיוני לא תמיד מצליחי להבטיח לעצמ פנסיה
שתאפשר לה ולבני משפחת לשמור על רמת החיי שקיימו בתקופת
התעסוקה.
נייר זה בא להציע כי הביטוח הלאומי יקבל על עצמו להשלי לעובד/ת את
תשלומי הפנסיה בתקופות של הפסקת עבודה .כ יישמר רצ צבירת
הזכויות הפנסיוניות ובעת הפרישה יקבלו העובדי והעובדות זכויות
מלאות.

לידה ,אבטלה וטיפול בבני משפחה
יש שלוש תקופות עיקריות של הפסקות עבודה זמניות או ממושכות:
חופשת לידה ,אבטלה והפסקת עבודה לצור טיפול בבני משפחה תלויי.
נשי מפסיקות זמנית את עבודת יותר מגברי )לצור חופשות לידה או
טיפול בבני משפחה תלויי( ,ולכ הפגיעה בזכויות הפנסיוניות שלה גדולה
יותר .מכיוו שבעשורי האחרוני גדל מאוד שיעור ההשתתפות של נשי
בשוק העבודה ,יש היו יותר עובדות שזכויות הפנסיה שלה נפגעות
כתוצאה מהפסקות בתקופת התעסוקה.
חופשת לידה
ברוב המקרי ,כאשר עובדת יוצאת לחופשת לידה נוצרת הפסקה בתשלומי
ההפרשות לפנסיה שלה .כמה חופשות לידה יפגעו פגיעה ניכרת ברציפות
הזכויות הפנסיוניות של האשה העובדת.
פתרו לבעיה הזאת כבר קיי בחוק :בעת חופשת הלידה ,היולדת)העובדת
מקבלת דמי)לידה מהביטוח הלאומי בשיעור של  100%מהשכר שקד
ללידה ,בדר כלל לתקופה של  12שבועות .במקרי מסוימי ,הסכמי
העבודה מסדירי את רציפותה של ההפרשה לפנסיה ג בעת חופשת

הלידה .נוס על כ  ,כאשר יולדת מתכוונת לחזור למקו עבודתה ומודיעה
למעסיק שהיא מוכנה להפריש את חלקה לקר הפנסיה ,היא יוצרת
מחויבות של המעסיק להשלי את חלקו .הבעיה היא שהעובדת בדר כלל
אינה מודעת לחוק ושהמעסיק עשוי להתנגד לתשלו.
אבטלה
בתקופת האבטלה עול ההפרשות לפנסיה חל כולו על המובטל/ת .אפשר
להניח שרוב המובטלי והמובטלות אינ מסוגלי בתקופה זו להפריש
לפנסיה את הסכומי הנדרשי כדי להבטיח את רציפות הזכויות
הפנסיוניות שלה .ג בקטגוריה זו נשי נפגעות יותר מגברי ,משו
ששיעור האבטלה בקרב נשי עובדות גבוה יותר משיעור האבטלה בקרב
גברי עובדי )) בשנת  55% ,1999מהנשי בגיל העבודה השתתפו בכוח
העבודה .שיעור האבטלה בקרב היה  .9.2%באותה שנה השתתפו בכוח
העבודה  67.1%מהגברי ושיעור האבטלה בקרב היה  .8.4%מתו כלל
הבלתי)מועסקי 28% ,היו מובטלי יותר מעשרי)ושבע שבועות.
הביטוח הלאומי משל למובטלי דמי אבטלה בגובה  80% )) 40%משכר
בתקופת התעסוקה .גובה דמי האבטלה תלוי בגובה השכר ובמספר בני
המשפחה התלויי .דמי האבטלה משולמי לתקופה מוגבלת .לאחר מכ ,
המובטל/ת זכאי/ת לגמלה להבטחת הכנסה .גובה הגמלה מנותק לגמרי
מגובה השכר ותלוי א ורק במספר בני המשפחה התלויי .בדר כלל,
הגמלה להבטחת הכנסה נמוכה מדמי האבטלה.
טיפול בבני משפחה
לאמהות חד)הוריות שאינ עובדות ,וביניה חלק ניכר מהגרושות המקבלות
דמי)מזונות במסגרת הביטוח הלאומי ,אי יכולת כלכלית להפריש דמי
ביטוח חודשיי לקר פנסיה.
בסו שנת  2000קיבלו גמלה להבטחת הכנסה בער  25,300הורי יחידי
)רוב אמהות( ע ילד אחד ,ובער  20,000הורי יחידי )רוב אמהות( ע
שני ילדי ויותר .גובה הגמלה לא לילד אחד ,שעמדה במבח תעסוקה
)אמהות לילדי מתחת לגיל  7אינ חייבות במבח תעסוקה( היתה 2,526
ש"ח לחודש .הגמלה לא לשני ילדי ויותר היתה  3,161ש"ח לחודש
]רבעו סטטיסטי של המוסד לביטוח לאומי[.
הפסקת עבודה חלקית או מלאה לצור טיפול בהורי חולי ג היא
תופעה הפוגעת ברציפות הזכויות הפנסיוניות ,בעיקר של נשי .בישראל,
הפסקת עבודה לצור טיפול בהורי עדיי אינה מוכרת לש קבלת גמלה
מהמוסד לביטוח לאומי .כאמור ,ההשגחה על בני משפחה מבוגרי מוטלת
בעיקר על הנשי במשפחה ,ג כאשר המטופלי ה הורי הבעל .במקרי
האלה ,כאשר האשה לא זכאית כלל לגמלה מהביטוח הלאומי ,ברור שלא
תהיה לה היכולת להפריש סכומי לקר פנסיה.

הביטוח הלאומי בנעלי המעסיק
אנו מציעי כי המוסד לביטוח לאומי יקבל על עצמו לדאוג לשמירת
הרציפות של הזכויות הפנסיוניות של העובדי והעובדות במקרי של
הפסקת עבודה .בכמה ממדינות אירופה )אוסטריה ,מדינות סקנדינביה(,
הפתרו המוצע כא כבר יוש בראשית שנות התשעי.
לצור ענייננו ,התשלומי שמקבל/ת העובד/ת מהביטוח הלאומי מוגדרי
כהכנסת העובד/ת והמוסד לביטוח לאומי מוגדר כ"מעסיק" .העובד/ת
ימשיכו לשל את חלק לקר הפנסיה )  5.5%מ"ההכנסה" )דמי לידה או
דמי אבטלה( והביטוח הלאומי ישלי את חלקו של המעסיק12% :
מהכנסת העובד/ת .בשיטת הפנסיה הנהוגה של "זכויות לפי הפרשות",
רמת הפנסיה של העובד/ת תיפגע אמנ במידה מסוימת ,אבל הפגיעה
תהיה קטנה מזו שתיגר בהעדר רציפות של הפרשות לקר הפנסיה.
חופשת לידה
במסגרת הפתרו המוצע ,לא תהיה כל פגיעה בגובה ההפרשות לקר
הפנסיה של היולדת .כאמור ,דמי)הלידה בישראל ה עתה בגובה של 100%
מהשכר שקד ללידה ,ולפיכ ,היולדת)העובדת לא תתקשה לעמוד
בתשלו חלקה בהפרשות לפנסיה .לגבי המעסיק ) בחלק מהמקרי
המעסיק ישל את חלקו בהתא להסכמי עבודה קיבוציי .במקרי
אחרי )כמחצית מהיולדות)העובדות( ,יש לקבוע כי המוסד לביטוח לאומי
ישל לקר הפנסיה במקו המעסיק וינסה לגבות מ המעסיק את חלקו.
בישראל ,חופשת לידה בשכר מלא היא קצרה מאוד ויולדות רבות מאריכות
את תקופת היעדרות מהעבודה לצור טיפול בילדי .לפיכ ,יש לקבוע
קריטריוני לפיה מותר לאשה להארי את חופשת הלידה ולחייב את
המוסד לביטוח לאומי לשל את חלקו של המעביד לקר הפנסיה ,בתנאי
שהאשה תמשי לשל את חלקה .אפשרות אחרת היא שהמעסיק יחויב
להמשי לשל את חלקו לקר הפנסיה ג א היולדת מאריכה את
חופשתה.
אבטלה
שמירת הרציפות הפנסיונית של המובטל/ת כרוכה בפגיעה מסוימת בזכויות
הפנסיה שלו .דמי)האבטלה בישראל אינ בגובה של  100%מהשכר .לפיכ,
ג א ייקבע כי המובטל/ת משלמי  5.5%מדמי האבטלה לקר הפנסיה
והביטוח הלאומי משל את חלקו של המעסיק ,ההפרשות לפנסיה של
העובד ושל המעסיק יהיו קטנות יותר מההפרשות בתקופת התעסוקה.
התשלומי הנמוכי של הגמלה להבטחת הכנסה לא יאפשרו למקבלי
הגמלה להפריש את חלק לקר הפנסיה .לכ יש לקבוע כי בתקופה זו
ההפרשות לפנסיה ישולמו במלוא על)ידי המוסד לביטוח לאומי ברמה
שתיקבע בחוק.

טיפול בבני משפחה
יש לקבוע כי א חד)הורית תפריש מהכנסתה )שכר או גמלה( את חלקה
לקר הפנסיה .א אי לה מעסיק ,הביטוח הלאומי ישל במקו המעסיק.
פתרו זה יחול בעיקר על אמהות חד)הוריות לילדי קטני שאינ עובדות.
לגבי הפסקות עבודה לצור טיפול בהורי ,יש לפעול תחילה להכללת
הנושא במסגרת פעילויות המוסד לביטוח לאומי )כפי שמקובל באירופה(.
רק לאחר מכ אפשר יהיה לפעול להכללת המקרה של הפסקת עבודה
לצור טיפול בהורי במסגרת ההסדרי לרציפות ההפרשות לפנסיה.

כמה זה יעלה?
נניח כי מחצית מהעובדי בישראל קשורי למערכת פנסיה המעניקה
קצבה חודשית לכל החיי אחרי הפרישה מהעבודה )מה כשליש דר
"פנסיה תקציבית"( ,ושלמחצית מ היולדות)העובדות )שאינ מכוסות
בפנסיה תקציבית( לא יהיה מעסיק שישל את חלקו בביטוח הפנסיוני.
במסגרת הפתרו המוצע כא  ,בשנת  ,2000היולדות)העובדות במערכת
הפנסיה היו צריכות לשל בער  15מיליו ש"ח )ממוצע של  770ש"ח
ליולדת( .המוסד לביטוח לאומי היה צרי לשל לקרנות הפנסיה בער 33
מיליו ש"ח לשנה )חלק מסכו זה ייגבה בחזרה( .א יחוקק בישראל חוק
פנסיה חובה ,הסכומי הכוללי יוכפלו.
לפי אומד זה ,בשנת  2000המובטלי היו צריכי להפריש לפנסיה 81
מיליו ש"ח והמוסד לביטוח לאומי היה צרי להפריש עבור  176מיליו
ש"ח .קשה יותר לחשב את העלות של שמירת הזכויות הפנסיוניות
למובטלי המקבלי גמלה להבטחת הכנסה ,משו שההפרשות לפנסיה
למקבלי גמלה להבטחת הכנסה יוטלו במלוא על המוסד לביטוח לאומי.

מאי יבוא הכס ?
הקטנת זכויות שארים
קשה מאוד להטיל עומס נוס של דמי ביטוח על מערכת הפנסיה בישראל
ועל המוסד לביטוח לאומי .לכ יש לחפש מקורות מתו המערכת למימו
הפתרו המוצע .התהלי של כניסת נשי לשוק העבודה יוצר מצב שבו
נשי רוכשות בעצמ את זכויות הפנסיה שלה  .מצב חדש זה מאפשר
להקטי את זכויות השארי לבנות)זוג .בשוודיה ,שבה שני המיני
משתתפי בכוח העבודה במידה שווה ,בוטלה זכות השארי לבני)זוג
וניתנת גמלת)מעבר למש שנה לאחר פטירת אחד מבני הזוג .אנו מציעי
ביטול חלקי זה של זכות השארי כמקור העיקרי למימו דמי הביטוח
בתקופות של הפסקת עבודה.

איזון זכויות במשפחה
אפשר לפתור את בעיית חוסר הרציפות בזכויות הפנסיוניות הנגרמות
כתוצאה מהפסקות עבודה על)ידי איזו זכויות הפנסיה בי בני הזוג בעת
הפרישה מהעבודה .לאיזו כזה יש הצדקה ,משו שנשי מפסיקות לעבוד
כדי לטפל בבני משפחה )) ילדי וזקני ,וטיפול זה משרת ג את בני זוג .
איזו זכויות הפנסיה מקובל במקרי גירושי  :מחשבי את זכויות הפנסיה
שהצטברו לטובת כל אחד מבני)הזוג ,מחברי אות ומחלקי את הסכו
הכולל שווה)בשווה בי בני)הזוג .התביעה לאיזו זכויות הפנסיה מתבססת
על אפליית הנשי בענייני שכר ועל כ שהפסקות העבודה של הנשי
משרתות את כל בני המשפחה .בנייר עמדה קצר זה ,אי באפשרותנו לקיי
דיו מפורט בשיטת איזו הזכויות.
לסיכום
השמירה על רצ הזכויות הפנסיוניות של העובד/ת היא בעיה חברתית
"חדשה" בישראל ,המעיקה מאוד על חלק ניכר מהאוכלוסייה העובדת.
בנייר זה ביקשנו להציג את הבעיה ,להציע לה פתרונות אפשריי ולתת
אומד כולל של עלות הפתרונות האלה .בחלק ממקומות העבודה ,בעיקר
בסקטור הציבורי ,יש פתרו לבעיה של היולדת)העובדת במסגרת הסכ
העבודה השומר על רציפות ההפרשות לפנסיה של עובדות קבועות .אי לנו
מידע על מספר העובדות הנהנות מהסדר שכזה .מובטלות/י ,נשי
המטפלות בבני משפחה תלויי או אמהות חד)הוריות )) כל אלה אינ
נהני מהסדר כלשהו השומר על רציפות הזכויות הפנסיוניות שלה.
באמצעות הקטנת זכויות שארי ואיזו זכויות הפנסיה במשפחה אפשר
לייש את הפתרו המוצע כא בעלות כספית לא גבוהה .חוק פנסיה חובה,
שיחוקק בישראל ,חייב לכלול הסדרי שישמרו על רציפות הזכויות
הפנסיוניות של העובדי והעובדות.
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